សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី០៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

កំណាយស្រាវរាវ នៅអតីតមនទីរនពទយ បុរាណនារាាទទននល ងួតួតរកន
ដដលារពដពុទនធ ងួតចថ្នំ

ពញរពដបដា«ភភងួជយគុរ»ុ

អង្គគរ, 08 ងួីហា ២០១៧ 20:41 នោយ: នដពមអមពល ID:030

កនុងគនរាងស្រាវរាវ ងួតីពីមនទីរនពទយកនុងរាជយ រពដាទជ័ យ
វរនទី
័ម ៧

រកុមអនកស្រាវរាវបុរាណវទាភនអាាាធរាតអបសរា

នងមហាវទាល័យបនចេកវទានងវទាាានស្រាវរាវអាងួុី
អានគនយ៍ភនរបនទងួងួងហបុរ ី

បនតរបទដន

ពញរពដពុទធបដា

នរចព នបំ ដណកនទៀត កនុងននាដ ានរពដពុទធបដាមួយអងគ ដដល

នគាគល់ថ្ ារពដនោធិ៍ងួតវ ដដលានរពដនាមនៅថ្ «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្ រពដពុទធរគូ
នងួតចថ្នំនៅងួម័យបុរាណ។

រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ងួីហា ឆ្នំ២០១៨ មុនបនតជីកនង
នលពករពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។ បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ រតូវានរកន

ពញនៅ

រនត
ត កំណាយទី ៤នៅដផនកខាងនកពតភនរាាទទនលងួួត
ត ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយ រពដាទជ័ យ
វរ ម័នទី ៧ផងដដរ។

នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាតស្រាវរាវនងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹកាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹ ងថ្ បំ ដណករពដ
ពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ងួីហា

ន

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូប

ទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។
តាមនោក អុឹម ងួុខ្រទធី កនុងចំ នណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួ យដដលនគដឹងថ្ ារពដ
ពុ ទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូច ាជី។

នោកបដនាមថ្ រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។
គួរឲ្យដឹងថ្

ននដាបដាទី ២ន

ពយ

ដដលអនកបុរាណវទាានរបទដន

ស្រាវរាវនៅរាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
ទទឹងរ

ូតដល់នៅ

កនុងរនត
ត ននដដដដល

០,៥៨ដម៉ែរត

ានរកន

ក៏ ានរបទដន

ពញនៅកនុងគនរាង

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាម

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពត

ពញបំ ដណក២នផសងនទៀតដដរ។

រាាទ។

តាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនក

ជំនាញ បំដណកទំង២ននាដានបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ធំននាដ។
ងួូមបញ្ជ
ា ក់ដដរថ្ គនរាងងួកាស្រាវរាវភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតពម
ពីភថតទី២៨ កកកោ ដល់ភថតទី១១ ងួីហា ឆ្នំ២០១៧៕

២.គេហទ ាំព ័រ CEN

កំណាយស្រាវរាវ នៅអតីតមនទីរនពទយ បុរាណនារាាទទននល ងួតួតរកន
ដដលារពដពុទនធ ងួតចថ្នំ

ពញរពដបដា«ភភងួជយគុរ»ុ

(ភថតទី 9 ងួីហា 2017, នា៉ែ ង 12:08:PM) | នោយ: អាាាធរាតអបសរា(CEN)
នងួៀមរាប៖ កនុងគនរាងស្រាវរាវ ងួតីពីមនទីរនពទយកនុងរាជយ
រពដាទជ័យវរនទី
័ម ៧
អាាាធរាតអបសរា

រកុមអនកស្រាវរាវបុរាណវទាភន

នងមហាវទាល័យបនចេកវទានង

វទាាានស្រាវរាវអាងួុីអានគនយ៍ភនរបនទងួងួងហបុរ ី បនត
របទដន

ពញរពដពុ ទប
ធ ដានរចព នបំ ដណកនទៀត

ានរពដពុទធបដាមួយអងគ

ដដលនគាគល់ថ្

កនុងននាដ
ារពដ

នោធិ៍ងួតវ ដដលានរពដនាមនៅថ្ «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្ រពដពុទធរគូនងួតចថ្នំនៅងួម័យ
បុរាណ។

រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ងួីហា ឆ្នំ២០១៨ មុនបនតជីកនង
នលពករពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។ បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ រតូវានរកន

ពញនៅ

រនត
ត កំណាយទី ៤នៅដផនកខាងនកពតភនរាាទទនលងួួត
ត ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយ រពដាទជ័ យ
វរ ម័នទី ៧ផងដដរ។

នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាតស្រាវរាវនងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹកាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹ ងថ្ បំ ដណករពដ
ពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ងួីហា

ន

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូប

ទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។
តាមនោក អុឹម ងួុខ្រទធី កនុងចំ នណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួ យដដលនគដឹងថ្ ារពដ
ពុ ទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូច ាជី។

នោកបដនាមថ្ រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។
គួរឲ្យដឹងថ្

ននដាបដាទី ២ន

ពយ

ដដលអនកបុរាណវទាានរបទដន

ស្រាវរាវនៅរាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
ទទឹងរ

ូតដល់នៅ

កនុងរនត
ត ននដដដដល

០,៥៨ដម៉ែរត

ានរកន

ក៏ ានរបទដន

ពញនៅកនុងគនរាង

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាម

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពត

ពញបំ ដណក២នផសងនទៀតដដរ។

រាាទ។

តាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនក

ជំនាញ បំដណកទំង២ននាដានបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ធំននាដ។
ងួូមបញ្ជ
ា ក់ដដរថ្ គនរាងងួកាស្រាវរាវភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតពម
ពីភថតទី២៨ កកកោ ដល់ភថតទី១១ ងួីហា ឆ្នំ២០១៧៕ N/S

៣.គេហទ ាំព ័រ LookingTODAY

កំណាយស្រាវរាវ នៅអតីតមនទីរនពទយ បុរាណនារាាទទននល ងួតួតរកន
ដដលារពដពុទនធ ងួតចថ្នំ

ពញរពដបដា«ភភងួជយគុរ»ុ

ភថតពុធ, 09 ងួីហា ២០១៧ 08:27 នោយ: LookingTODAY Posted ID:069
នងួៀមរាប៖

កនុងគនរាងស្រាវរាវ

ងួតីពីមនទីរនពទយកនុង

រាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ រកុមអនកស្រាវរាវបុរាណវទា
ភនអាាាធរាតអបសរា នងមហាវទាល័យបនចេកវទានង
វទាាានស្រាវរាវអាងួុីអានគនយ៍ភនរបនទងួងួងហបុរ ី បនត
របទដន

ពញរពដពុ ទប
ធ ដានរចព នបំ ដណកនទៀត

ានរពដពុទធបដាមួយអងគ

ដដលនគាគល់ថ្

កនុងននាដ
ារពដ

នោធិ៍ងួតវ ដដលានរពដនាមនៅថ្ «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្ រពដពុទធរគូនងួតចថ្នំនៅងួម័យ
បុរាណ។

រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ងួីហា ឆ្នំ២០១៨ មុនបនតជីកនង
នលពករពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។ បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ រតូវានរកន

ពញនៅ

រនត
ត កំណាយទី ៤នៅដផនកខាងនកពតភនរាាទទនលងួួត
ត ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយ រពដាទជ័ យ
វរ ម័នទី ៧ផងដដរ។

នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាតស្រាវរាវនងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹកាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹ ងថ្ បំ ដណករពដ
ពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ងួីហា

ន

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូប

ទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។
តាមនោក អុឹម ងួុខ្រទធី កនុងចំ នណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួ យដដលនគដឹងថ្ ារពដ
ពុ ទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូច ាជី។

នោកបដនាមថ្ រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។
គួរឲ្យដឹងថ្

ននដាបដាទី ២ន

ពយ

ដដលអនកបុរាណវទាានរបទដន

ស្រាវរាវនៅរាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
ទទឹងរ

ូតដល់នៅ

កនុងរនត
ត ននដដដដល

០,៥៨ដម៉ែរត

ានរកន

ក៏ ានរបទដន

ពញនៅកនុងគនរាង

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាម

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពត

ពញបំ ដណក២នផសងនទៀតដដរ។

រាាទ។

តាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនក

ជំនាញ បំដណកទំង២ននាដានបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ធំននាដ។
ងួូមបញ្ជ
ា ក់ដដរថ្ គនរាងងួកាស្រាវរាវភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតពម
ពីភថតទី២៨ កកកោ ដល់ភថតទី១១ ងួីហា ឆ្នំ២០១៧៕

៤.គេហទ ាំព ័រ RFA
នោយ

រកុមកំណាយរកន

ពញបដាបុរាណនធវពពីថភ
ម ក់ចំនួន៥នទៀតនៅរាាទទននលងួួ ត
ត

ងស ាវយុត 2 017-08-08 (RFA)

រកុមអនកនធវពកំណាយាត នងអនតរាត ានកំណត់ ថ្
រាាទទននលងួួត
ត ឬអនកខ្លដនៅថ្រាាទតុប នៅភូម
នគរនរៅ ងួង្គកត់នគ្នកចក រកុងនងួៀមរាប គឺាអតីត
មនទីរនពទយបុរាណ ភាគខាងនជពងរបងួ់ងួម័យអងគរ។
ការកំណត់ ដបបននដ

បនាទប់ពីរកុមអនកនធវពកំណាយចរមុដ

ាតាងួន៍ ានរបទដន
៥នទៀត ដដលកប់ នៅនរកាមដី ន

ពញរូបបដានធវពពីថមភក់ចំនួន

ពយកនុងចំនណាមបដាទំងននាដ ានមួយអងគគឺារូបរពដពុទនធ ងួេច

ថ្នំ ដដលភាាងួំស្រងួកឹតនៅថ្ ភភងួជយគុរុ (ភភងួៈជៈយៈគុរ)ុ ។
រកុមអនកនធវពកំណាយចរមុដាតាងួន៍ ដដលងួ
ន

ពញបដាបុរាណនធវពពីថមភក់ចំនួន៥

អងគរធំកាលពីភថតទី៧ ដខ្ងួីហា។

ការាមួយអនកជំនាញអាាាធរអបសរា

នទៀតនៅកនុងបរនវណរាាទទននលងួួត
ត

ានរក

នៅភាគខាងនជពង

មន្តនតីមជឈមណឌលអនតរាត នងតមកល់ឯការអងគរ ដដលារបធានការោានកំណាយននាដ គឺ នោក
នខ្ៀវ ចាន់។ នោកានរបាងួន៍នៅរពឹកភថតអង្គគរ ទី៨ ដខ្ងួីហា ថ្ ការរកន

ពញរូបបដាបុរាណ

ចំនួន ៥ ាថមីនទៀតននដ នៅស្រងួបនពលដដលរកុមអនកជំនាញរបងួ់អាាាធរអបសរាងួ

ការាមួយអនក

ជំនាញចរមុដាតាងួន៍ ភនាកលវទាល័យងួងហបុរ ី នធវពកំណាយនដពមបីងួកាអំពីមនទីរនពទយបុរាណ
ដដលន្មដថ្ រាាទទននលងួួត
ត ននាដានរយៈនពលាង ១០ភថតមក។
នោក នខ្ៀវ ចាន់ បញ្ជ
ា ក់ ថ្ ការជីកដី រកន

ពញបដាបុរាណចំនួន៥ នៅរតង់ចំណុចផលូវដដលអនកភូម

ដតងនដពរនចញចូល គឺនោយារដតអនកភូមរាប់ថ្ នពលមកដល់រតង់ ននាដ គឺ ហាក់ ដូចាានអវី
មា៉ែ ងចង់ដតបងកន

តុឲ្យនគាននរគ្នដថ្នក់

ន

ពយថមីៗានបុរងួានក់ានជដម៉ែូតូដួលនៅកដនលងននាដ

នោយរគ្នន់ដតាន់ដុំថមតូចមួយផុងួនចញមកពីកុងដី
ន
៖

«នពលដដលន

នយពងមនដឹងថ្ាអវីនទ ប៉ែុដនតនពលដដលខ្ាំុកាយនមពលនៅ ន
នាគ ន

ពញថមបនតចផុងួនចញ

ឹង
ន

ពញបំដណកថមានឆ្លក់ាកាច់ស្រងួកា

ពយនយពងក៏ពនរគ្នដគ្ននាមួយអនកជំនាញជីករនត
េ តូចមួយ នដពមបីយករូបទំងននាដនចញ»។

អនុរបធាននាយកោានមជឈមណឌលអនតរាត នងតមកល់ឯការអងគរ នោក អុឹម ងួុខ្រទធី ឲ្យដឹងថ្
រូបទំង៥ ដដលនគរបទដន
រូបមួយកនុងចំនណាមននាដ

ពញននាដានទរមង់នផសងៗពីគ្នន នោយខ្លដទំនងារូបនទពរបណមយ ប៉ែុដនត
នោកអដអាងថ្គឺ ារពដពុទនធ ងួេចថ្នំ

ដដលភាាងួំស្រងួកឹតនៅថ្

ភភងួជយគុរ៖
ុ «ដដលនយពងងួាគល់ថ្ននដារពដពុទនធ ងួេចថ្នំ នោយារានងួាធ ោក់រពដ

ងួេ

នឆវងនៅនលពរពដ

ងួេាេំ

ន

ពយាតភដភនរពដ

ងួេាេា
ំ នរូបភាពដផលនឈព

ដដលដខ្មរនៅថ្ដផល

ស្រងួម៉ែ»។
រូបទំង៥ ដដលនគនទពបជីកដីរកន

ពញននដ ានដបកាក់ានរចពនដផនកនៅន

ព យ។

អនកស្រាវរាវបុ រាណវទាមកពី របនទងួងួងហបុរ ី នោក លឹម នចនា៊ាន (Lim Chen Sian) ាន
ងួដមេងអារមមណ៍រ ំនភពប នោយនោកបញ្ជ
ា ក់ ថ្ ននដានលពកទី៥ ន

ពយដដលនោកមកនធវពកំណាយ

នៅកមពុា មនដដលានជួបរូបបដាដូនចនដនទ។

ចំដណកអនកបុរាណវទាអានមរកាំង នោក នដវ ីដ ខាលយ៍ (David Kyle) ានរបាងួន៍ថ្ ននដា
នលពកដំបូងន

ពយដដលនោកានន

នៅកមពុា ានរចពននលពកមកន
កាលពីភថតទី២៩

ទវរាលទមតន់របដ

ដខ្កកកោ

ពញរូបបដាបុរាណ បនាទប់ពីរប
ូ នោកានចូលរួមនធវពកំណាយ

ព យ។
រកុមអនកនធវពកំណាយចរមុដាតាងួន៍ ននដ

ានរកន

ល ៣០០គី ឡូរកាម នៅរាាទទននលងួួត
ត ននាដមេងមកន

៥.គេហទ ាំព ័រ Fresh news

កំណាយស្រាវរាវនៅអតីតមនទីរនពទយបុរាណ នារាាទទននលងួួ ត
ត រកន

Fresh news 08/08/2017

ដដលារពដពុទនធ ងួតចថ្នំ
(នងួៀមរាប)៖

ព យ៕

ពញរពដបដា «ភភងួជយគុរ»ុ

កនុងគនរាងស្រាវរាវ

រាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ម ៧

ពញរូបបដា

ងួតីពីមនទីរនពទយកនុង

រកុមអនកស្រាវរាវបុរាណវទា

ភនអាាាធរាត អបសរា នងមហាវទាល័យបនចេកវទា នង
វទាាានស្រាវរាវអាងួុីអានគនយ៍ ភនរបនទងួងួងហបុរ ី បនត
របទដន

ពញរពដពុទប
ធ ដានរចពនបំ ដណកនទៀត

កនុងននាដ

ានរពដពុទធបដាមួយអងគ ដដលនគាគល់ថ្ ារពដនោធិ៍
ងួតវដដលានរពដនាមនៅថ្«ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្រពដពុទធរគូនងួតចថ្នំនៅងួម័យបុរាណ។
រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំ ពធីាងួនាមួយ នៅរពឹកភថតទី០៨ ដខ្ងួីហា ឆ្នំ២០១៧ននដ មុនបនត
ជីក នងនលពករពដពុទរធ ប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។ បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ រតូវានរក
ន

ពញនៅរនត
ត កំណាយទី ៤នៅដផនកខាងនកពតភនរាាទទនលងួួត
ត

រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ផងដដរ។

ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយ

នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាតស្រាវរាវនងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹកាដផនកវទាាស្រងួត ភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹ ងថ្ បំ ដណករពដ
ពុទធរប
ូ ទំងននាដ រតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថតទី៦ដខ្ងួីហា ន

រូបទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។

ពយតាមការពនតយទរមង់ ភនបំដណក

នបពតាម នោក អុឹ ម ងួុខ្រទធី កនុងចំ នណាមរពដពុ ទធរប
ូ ទំងននាដ គឺ ានបដាមួយដដលនគដឹ ងថ្
ារពដពុទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ
ាជី។

នោកបដនាមថ្

៧។
ននដាបដាទី ២ន

រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់ មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយរពដាទជ័យវរ ម័នទី

ពយ

ដដលអនកបុរាណវទាានរបទដន

រាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
នៅ

០,៥៨ដម៉ែរត

ានរកន

ដដដល ក៏ានរបទដន

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូច

ពញនៅកនុងគនរាងស្រាវរាវនៅ

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាមទទឹងរ

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពតរាាទ។

ូតដល់

កនុងរនត
ត ននដ

ពញបំដណក២នផសងនទៀតដដរ។ នបពតាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនកជំនាញ បំដណក

ទំង២ននាដ ានបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ធំននាដ។
ងួូមបញ្ជ
ា ក់ថ្ គនរាងងួកាស្រាវរាវ ភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័ យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតពមពី
ភថតទី២៨ ដខ្កកកោ ដល់ភថតទី១១ ដខ្ងួីហា ឆ្នំ២០១៧៕
៦.គេហទ ាំព ័រ ករពជាង
ីម
ុ

កំណាយស្រាវរាវ នៅអតីតមនទីរនពទយ បុរាណនារាាទទននល ងួតួតរកន
ដដលារពដពុទនធ ងួតចថ្នំ

នរគឿន នវត 09/08/2017 09:27am(កមពុាថមី)

ពញរពដបដា«ភភងួជយគុរ»ុ

នងួៀមរាប៖ កនុងគនរាងស្រាវរាវ ងួតីពីមនទីរនពទយកនុង

រាជយ

រពដាទជ័យវរនទី
័ម ៧

វទាភនអាាាធរាតអបសរា

រកុមអនកស្រាវរាវបុរាណ

នងមហាវទាល័យបនចេក

វទា នងវទាាានស្រាវរាវអាងួុីអានគនយ៍ភនរបនទងួ
ងួងហបុរ ី
នទៀត

បនតរបទដន

ពញរពដពុ ទធបដានរចពនបំដណក

កនុងននាដានរពដពុទធបដាមួយអងគ

ដដលនគ

ាគល់ថ្ ារពដនោធិ៍ងួតវ ដដលានរពដនាមនៅថ្ «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្ រពដពុទធរគូ
នងួតចថ្នំនៅងួម័យបុរាណ។

រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ងួីហា ឆ្នំ២០១៨ មុនបនតជីកនង
នលពករពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។ បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ រតូវានរកន

ពញនៅ

រនត
ត កំណាយទី ៤នៅដផនកខាងនកពតភនរាាទទនលងួួត
ត ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយ រពដាទជ័ យ
វរ ម័នទី ៧ផងដដរ។

នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាតស្រាវរាវនងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹកាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹ ងថ្ បំ ដណករពដ

ពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ងួីហា

ន

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូប

ទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។
តាមនោក អុឹម ងួុខ្រទធី កនុងចំ នណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួ យដដលនគដឹងថ្ ារពដ
ពុ ទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូច ាជី។

នោកបដនាមថ្ រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។
គួរឲ្យដឹងថ្

ននដាបដាទី ២ន

ពយ

ដដលអនកបុរាណវទាានរបទដន

ស្រាវរាវនៅរាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
ទទឹងរ

ូតដល់នៅ

០,៥៨ដម៉ែរត

កនុងរនត
ត ននដដដដល

ានរកន

ក៏ ានរបទដន

ពញនៅកនុងគនរាង

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាម

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពត

ពញបំ ដណក២នផសងនទៀតដដរ។

រាាទ។

តាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនក

ជំនាញ បំដណកទំង២ននាដានបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ធំននាដ។
ងួូមបញ្ជ
ា ក់ដដរថ្ គនរាងងួកាស្រាវរាវភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតពម
ពីភថតទី២៨ កកកោ ដល់ភថតទី១១ ងួីហា ឆ្នំ២០១៧៕
៧.គេហទ ាំព ័រ គ ោះសនភាព
ិត

រកន

ពញរពដបដា «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលារពដពុទនធ ងួតចថ្នំ

នោយ ៖ ច័នទ រងួមី ភថតអង្គគរ ទី ៨ ដខ្ងួីហា ឆ្នំ២០១៧ នា៉ែ ង ២០:២៧ (នកាដងួនតភាព)
នខ្តតនងួៀមរាប៖

កនុងគនរាងស្រាវរាវងួតីពីមនទីរនពទយកនុង

រាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ម ៧

រកុមអនកស្រាវរាវបុ រាណវទា

ភនអាាាធរាតអបសរា នងមហាវទាល័យបនចេកវទា នង
វទាាានស្រាវរាវអាងួុីអានគនយ៍ ភនរបនទងួងួងហបុរ ី បនត
របទដន

ពញរពដពុទធបដានរចពនបំដណកនទៀត

ានរពដពុទប
ធ ដាមួយអងគ

ដដលនគាគល់ថ្

កនុងននាដ

ារពដ

នោធងួតវ ដដលានរពដនាមនៅថ្ «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្ រពដពុទរធ គូនងួតចថ្នំនៅងួម័យ
បុរាណ។ រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ដខ្ងួីហា ឆ្នំ២០១៧ មុន
នឹងបនតជីក នងនលពករពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។
បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ

រតូវានរកន

ពញនៅរនត
ត កំណាយទី៤

នៅដផនកខាងនកពតភន

រាាទទនលងួួត
ត ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ផងដដរ។ នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុ

របធានមជឈមណឌលអនតរាត ស្រាវរាវ នងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរាតអបសរា នងាអនក
របឹកាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹងថ្ បំដណករពដពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវាន
ជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ ងួីហា ន

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូបទំងននាដ ថ្ាបំដណករូប

នផសងៗពីគ្នន។ នោក អុឹម ងួុខ្រទធី ានបនតថ្ កនុងចំនណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួយ

ដដលនគដឹងថ្ ារពដពុទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ានដុំមូលមួយ

រាងដូចាជី។
នោកបដនាមថ្

រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយរពដាទជ័យវរ ម័នទី ៧។

គួរបញ្ជ
ា ក់ឱ្យដឹងថ្ ននដាបដាទី២ន

ពយ ដដលអនកបុ រាណវទាានរបទដន

ស្រាវរាវនៅរាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
ទទឹងរ

ូតដល់នៅ០,៥៨ដម៉ែរត

ានរកន

កនុងរនត
ត ននដដដដល ក៏ ានរបទដន

ពញនៅកនុងគនរាង

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាម

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពត

រាាទ។

ពញបំដណក២នផសងនទៀតដដរ តាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនកជំនាញ

បំដណកទំង២ននាដានបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ ធំននាដ។ ងួូមបញ្ជ
ា ក់ផងដដរថ្ គនរាង
ងួកាស្រាវរាវភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតពមពី ភថតទី២៨ កកកោ ដល់ភថតទី
១១ ងួីហា ឆ្នំ២០១៧៕
៨.គេហទ ាំព ័រ VOD

អាាាធររកន

ពញបដារពដពុទនធ ងួតចថ្នក
ំ ុ ងរាជយនងួត
ន
ចជ័យវរនទី
័ម ៧

នោយ នោក នៅ នមតាត | ភថតពុធ ទី ៩ ដខ្ងួីហា ឆ្នំ២០១៧ ១២:៤៥pm (VOD)

រកុមអនកស្រាវរាវបុរាណវទាភនអាាាធរាតអបសរា នង
មហាវទាល័យបនចេកវទា នងវទាាានស្រាវរាវអាងួុី
អានគន យ៍ភនរបនទងួងួងហបុរ ី រកន
បំដណការពដនោធិ៍ងួតវ

ពញរពដពុទធបដានរចពន

ដដលានរពដនាមនៅថ្

«ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្

រពដពុទរធ គូនងួតចថ្នំនៅ

ងួម័យបុរាណ។
នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាត ស្រាវរាវ នងតមកល់ ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹ កាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹ ងថ្ បំ ដណករពដ
ពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ ដខ្ងួីហា ន

ទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។ ននដនបពតាមការនគ

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូប
ទំព័រអាាាធរាតអបសរា។

តាមនោក អុឹម ងួុខ្រទធី កនុងចំ នណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួ យដដលនគដឹងថ្ ារពដ
ពុទធនងួតចថ្នំ នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូច ាជី។

នោកបដនាមថ្ រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។

រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ដខ្ងួីហា ឆ្នំ២០១៧ មុនបនតជីកនង
នលពករពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលងកំណាយ។ បដាដដលខ្លដារពដពុទធរបក់នាគ រតូវានរកន
រនត
ត កំណាយទី ៤នៅដផនកខាងនកពតភនរាាទទននលងួត
ួត
វរ ម័នទី ៧ផងដដរ៕

ពញនៅ

ដដលាមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យ

៩.គេហទ ាំព ័រ ែៗីល

រកន

ពញបដា រពដពុទនធ ងួេចថ្នំ នៅអតីតមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ម ៧

08/08/2017 នា៉ែ ង 16:01 (ខ្លីៗ)

រកុមអនកស្រាវរាវបុ រាណវទា
បដាមួយអងគ

ានរបទដន

ដដលនគាគល់ថ្

ពញរពដពុទធ

ារពដនោធិ៍ងួតវរពដ

នាម «ភភងួជយគុរ»ុ ដដលានន័យថ្ រពដពុទរធ គូនងួតចថ្នំ
នៅងួម័យបុរាណ

នៅកនុងការនធវពកំណាយស្រាវរាវនៅ

រាាទទននលងួួត
ត
ដដលាអតីតមនទីរនពទយបុរាណកនុងរាជ
រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។

រកុមអនកស្រាវរាវ ាននរៀបចំពធីាងួនាមួយនៅរពឹកភថតទី៨ ដខ្ងួីហាននដ មុនបនតជីក នងនលពក
រពដពុទធរប
ូ នចញពីកដនលង កំណាយ។
នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាត ស្រាវរាវ នងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា នងាអនករបឹកាដផនកវទាាស្រងួតភនគនរាងស្រាវរាវននដ ានឲ្យដឹងថ្ បំដណករពដ
ពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ ដខ្ងួីហា ន

ពយតាមការពនតយទរមង់ភនបំដណករូប

ទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗពីគ្នន។
នោកបនតថ្ កនុងចំ នណាមរពដពុទធរប
ូ ទំងននាដ គឺានបដាមួយដដលនគដឹងថ្ ារពដពុទធនងួតចថ្នំ
នោយពនតយនលពទរមង់រប
ូ ដដលនៅនលពរពដ

ងួា ឬភដានដុំមូលមួយ រាងដូចាជី។ នោកបដនាម

ថ្ រូបទំងននាដដតងតមកល់នៅរគប់មនទីរនពទយនៅកនុងរាជយ រពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧។
គួរឲ្យដឹងថ្

ននដាបដាទី២ន

ពយ

ដដលអនកបុរាណវទាានរបទដន

ស្រាវរាវនៅរាាទទននលងួួត។
ត
បដាដ៏ធំមួយអងគានកមពងួ់រ
ទទឹងរ

ូតដល់នៅ ០,៥៨ដម៉ែរត ានរកន

១០.គេហទ ាំព ័រ ងៗីម

ពញនៅកនុងគនរាង

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាម

ពញនៅរនត
ត កំណាយនៅដផនកខាងនកពតរាាទ៕

កំណាយស្រាវរាវនៅទននលងួួ តបនត
ត
ន

ពញបដាងួំខាន់របងួ់រាាទ

08, Aug 2017 , 12:15 pm នោយ: អីុុា រ ៉ែហានី (ថមីៗ)
នងួៀមរាប៖

អនកបុ រាណវទាភនគនរាងងួការួមគ្ននអំពីមនទីរ

នពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ម ៧

ានបនតរកន

រូបនរចពន បំដណកនៅការោានកំណាយ។
រពដពុទរធ បក់នាគ រតូវានរកន

ពញរពដពុទធ

បដាដដលខ្លដា

ពញនៅរនត
ត កំណាយទី៤នៅ

ដផនកខាងនកពតភនរាាទទនលងួួត
ត

នោយអនកបុ រាណវទាភន

អាាាធរាតអបសរា នងអនកបុ រាណវទាភនមហាវទាល័យបនចេកវទា នងវទាាានស្រាវរាវអាងួុី
អានគនយ៍ភនរបនទងួងួងហបុរ ី។
នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អនុរបធានមជឈមណឌលអនតរាត ស្រាវរាវ នងតមកល់ឯការអងគរភនអាាាធរ
ាតអបសរា ានឲ្យដឹងថ្ ននដារនត
ត ទី២ន

ពយ ដដលានរបទដន

ពញរពដពុទរធ ប
ូ នរកាមគនរាង

ស្រាវរាវពីមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័ យវរនទី
័ ម ៧។ នោកបនតថ្ បំដណករពដពុទធរប
ូ ទំងននាដរតូវ
ានជីកន

ពញនៅោតចភថត៦ ងួីហា នងបនតជីកបដនាមរ

ូតនធវពឲ្យនគានន

ពញ នងពនតយទរមង់ភន

បំដណករូបទំងននាដ ថ្ាបំដណករូបនផសងៗគ្នន។
អនកបុរាណវទាាននរៀបចំ ពធីាងួនាមួយមុនបនតជីកនងនលពករូបបដានចញមកនរៅ ដដលនរៀបចំ
នៅការោាន នៅរពឹកភថតទី៨ ងួីហា។
តាមការបញ្ជ
ា ក់របងួ់នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អវីដដលពនងួងួកនុងចំ នណាមរពដពុទរធ ប
ូ ទំងននាដ គឺ ពុទធ

បដាមួយអងគ ដដលតាមការងួនងកត គឺារពដពុទធរប
ូ ដ៏ ងួំខាន់ដដលតមកល់នៅកនុងរាាទទននលងួួត
ត
នងាមនទីរនពទយផងននាដ។ រពដពុទធរប
ូ ននាដ គឺ នៅនលពរពដ

ងួាានដុំ មូលមួយាចាលក់នៅពី នរៅ

រាងមូល នមពលទំនងារាងដូចាជី តូចលមមនៅនលពាតរពដ

ងួា ាលកខណៈរពដពុទម
ធ ួយអងគនៅ

កនុងរពដពុទធាងួនាមហាយាន ដដលនគដតងនៅថ្ «រពដពុទភធ ភងួជយគុរ»ុ ឬានន័យថ្ រគូនងួតច
ថ្នំ ន

ពយរូបទំងននាដដតងាននៅតាមរាាទរបងួ់មនទីរនពទយ ឬនរឿងរា៉ែ វនផសងៗដដលទក់ទងនឹង

ថ្នំងួងកូវ។

ពុទធបដាដដលរកន

ពញនៅនពលននដ

គឺងួតនៅនលព
ា
ផូវលំ
ល
មួយដដលអនកស្រងួុកដតងនធវពដំនណពរនចញ

ចូលានរៀងរាល់ភថត នងានងួភាពរាក់។ យា៉ែ ងណា នោក អុឹម ងួុខ្រទធី អដអាងថ្ ារូបដដលកប់
យូរលង់មកន

ពយ។ នរោដថ្ស្រងួទប់ដី នងកំណកដី ដដលកកាប់នឹងាច់ ថមភនរពដពុទធរប
ូ គឺាន

ងួភាពរ ឹងខ្ុងួពីធមមតា មនដូចដីថីមដដលទន់រាយននាដនឡពយ។ តាមការា៉ែ ន់ាមនរបងួ់អនកបុរាណ
វទា រូបននដអាចរតូវនគនចាលនៅកណា
ត លវាល ន

ពយរតូវានកកនោយធមមាត។

នោក នខ្ៀវ ច័នទ អនកស្រាវរាវកនុងគនរាងកំណាយនៅរាាទទននលងួួតានឲ្យដឹ
ត
ងថ្ នៅទីតាំង
ដដលរបទដន
អនកស្រងួុក

ពញបំដណកពុទធបដាននាដ ាផលូវនចញចូលរបងួ់អនកស្រងួុក ន

ថ្ពួកគ្នត់ដតងានអភូតន

នោក ច័នទ បដនាមថ្ នៅភថតដដលន
ន

ពយនោកក៏ នៅកាយនមពលន

តុដូចចង់ឲ្យដួលម៉ែូតូ

ពយតាមដំណាលរបងួ់

រាល់នពលនធវពដំនណពរកាត់ទីននាដ។

ពញរូបននាដ ានអនកស្រងួុកានក់ដួលម៉ែូតូ នោយប៉ែដនឹងថមមួយ

ពញានរពដពុទធរបក់នាគ។

កនុងគនរាងននដដដរ កាលពីភថតទី២៨ កកកោ កនុងកំណាយរនត
ត ខាងនកពត ានរបទដចាលក់បដា
ដដលានកមពងួ់រ
រ ំលងមួយងួាត

ូតដល់នៅ ១,៩០ដម៉ែរត នងាមទទឹងរ

ូតដល់នៅ ០,៥៨ដម៉ែរត។ បនាទប់មក

៍ បំដណកពុទធរប
ូ តូចៗចំនួន២នទៀត រតូវានរកន

ពញនៅរនត
ត ដដដល ដដលតាម

ការបញ្ជ
ា ក់របងួ់អនកជំនាញ បំដណកទំង២ននាដមួយបំដណកាកំភួននជពង ភនរូបបដាដ៏ធំ ដដលអនក
ស្រាវរាវអដអាងថ្ាទវរាលននាដ។
គួរឲ្យដឹងផងដដរថ្ គនរាងងួកាស្រាវរាវភនមនទីរនពទយកនុងរាជយរពដាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ននដ ចាប់នផតព
មពីភថតទី២៨ កកកោ ដល់ភថតទី១១ ងួីហា ឆ្នំ២០១៧។ អនកស្រាវរាវាននបពករនត
ត កំណាយនលពទី

តាំងនផសង២គ្នន នោយដផនកខាងនកពតចំនួន៤កដនលង នងខាងលច ២កដនលង ភនបរនវណរាាទទននល
ងួតួត។ តាមរបធានគនរាងភនអាាាធរាតអបសរា ការនធវពកំណាយខាងនកពត គឺនដពមបីដងួវងយល់ពី
ទំនាក់ទំនងរវាងផលូវបុរាណ ដដលនចញពីនជពងរកុងអងគរធំនឆ្ពដនៅដផនកខាងនជពង នងទំនាក់ទំនងផលូវ
នឹងមនទីរនពទយ នងខាងលច នដពមបីដឹងពីការផលតថ្នំ នងការពាាលនរាគានដពម៕

